
UCHWAŁA NR XLIV/262/2014
RADY GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Jednorożcu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania ze Stadionu Sportowego w Jednorożcu, położonego na działce 
o nr geod. 1142/3 w Jednorożcu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/250/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Jednorożcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec

Sławomir Gadomski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4739



 
Załącznik  

do uchwały Nr XLIV/262/2014 
Rady Gminy Jednorożec 

z dnia 30 kwietnia 2014 r. 
 
 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO W JEDNOROŻCU 

 
 

§ 1. 
1. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Sportowego usytuowanego w Jednorożcu, na 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jednorożec, zwanym dalej 
„obiektem”. 
2. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z poniższym Regulaminem i jego 
przestrzegania oraz do korzystania z obiektu i sprzętu – będącego na jego wyposażeniu - 
zgodnie z przeznaczeniem. 
 

§ 2. 
1. Boisko na Stadionie Sportowym w Jednorożcu przeznaczone jest do: 
1) gry w piłkę nożną, 
2) gry w inne gry zespołowe, 
3) przeprowadzania innych zajęć sportowo – rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i 
młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów, 
4) przeprowadzania zawodów lub ćwiczeń organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne 
z terenu Gminy Jednorożec, imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury 
Gminy Jednorożec oraz stowarzyszenia i zakłady pracy. 
2. Stadion Sportowy udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia. 
3. Stadion Sportowy może być użyczony jednostkom organizacyjnym Gminy Jednorożec 
bądź oddany w trwały zarząd. Jednostki organizacyjne, którym przekazano w trwały zarząd 
lub użyczono stadion, mają obowiązek stosowania się do regulaminu korzystania ze stadionu. 
 

§ 3. 
1. Ze Stadionu Sportowego korzystać mogą nieodpłatnie szkoły, kluby sportowe, zespoły 
sportowe, jednostki organizacyjne Gminy, organizacje pozarządowe - po uprzednim 
dokonaniu rezerwacji obiektu u pracownika obsługującego obiekt, nie później niż na 3 dni 
przed planowanym terminem rozgrywek. Kluby Sportowe oraz Ludowe Zespoły Sportowe 
działające na terenie Gminy Jednorożec, przedkładają 2 razy do roku terminarz rozgrywek 
oraz do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane są treningi 
– harmonogram treningów i zawodów. 
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają kluby sportowe działające na terenie Gminy 
oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w pozostałych 
przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Boisko udostępniane jest na 2 godziny przed rozpoczęciem korzystania oraz na 1 godzinę 
po zakończeniu korzystania, na działania zapewniające jego przygotowanie i uprzątnięcie. 
 

§ 4. 
Grupy zorganizowane mogą dokonywać rezerwacji po uzgodnieniu warunków z właściwym 
pracownikiem Urzędu Gminy w Jednorożcu obsługującym obiekt. 
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§ 5. 
Osoby korzystające ze Stadionu Sportowego zobowiązane są do dokonania rezerwacji u 
pracownika obsługującego obiekt. 
 

§ 6. 
Osoby biorące udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania 
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 
 

§ 7. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem zabrania się: 
1) wprowadzania i jazdy: rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, wózkami 
dziecięcymi, na rolkach, deskorolce itp. po boisku, 
2) rzucania przedmiotami na stadionie w celu niezwiązanym z czynnościami wymienionymi 
w § 2 ust. 1, 
3) samowolnego rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac na stadionie, za wyjątkiem 
podmiotów mających odpowiednie uprawnienia do takich czynności, 
4) przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego obiekt. 
 

§ 8. 
Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i 
zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy 
rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza 
godzinami dokonanej rezerwacji. W przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych, 
niezależnych od rezerwującego dopuszcza się półgodzinne opóźnienie. 
 

§ 9. 
Zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi 
obsługującemu obiekt. 

§ 10. 
Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
 

§ 11. 
W razie niestosowania się do powyższego Regulaminu korzystania z obiektu usytuowanego w 
Jednorożcu lub korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, pracownik 
obsługujący obiekt może zażądać natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z 
Regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. 
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